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IMAGINEM PIERA
Les dones i homes que ens hem sumat al projecte
transversal de Junts per Piera tenim molt clar quin és el
nostre model de poble.

»» Ens

imaginem una Vila participativa, cívica, dinàmica,

amb una Administració que treballi colze a colze amb

L’educació i la cultura una eina per
construir una ciutadania activa,
cívica i solidària.
La construcció del Centre Cívic i seguir apostant per
les escoles de Piera i el Pla Educatiu. Treballar en una
programació continuada de teatre, cine, exposicions i
conferències. Fer de l’educació i la cultura un punt de
trobada de les pierenques i pierencs.

les pierenques i els pierencs.

»» Ens imaginem una Vila decidida a apostar pel progrés, la
prosperitat, la qualitat de vida, la cohesió social.

»» Ens imaginem una Vila on les persones són prioritàries, on
els carrers siguin espai de convivència i desenvolupament
personal.

»» Ens imaginem una Vila on la gent se senti implicada i

Una administració propera i una
gestió dels recursos que es
reflecteixin en el dia a dia.
Serem un Ajuntament amb les portes obertes i els
comptes clars. L’accessibilitat de la població a
l’administració serà un dels nostres objectius. Volem
que els impostos municipals es vegin reflectits en les
infraestructures i en els serveis de Piera.

il·lusionada per uns objectius comuns.

»» Ens imaginem una Vila educadora, d’oportunitats, on la
cultura, l’esport, la salut, l’educació i el benestar de les
persones en són el pal de paller.
I tot això només serà possible tenint la màxima confiança
en el nostre poble i la nostra gent, potenciant els nostres
valors, i assumint els deures i les responsabilitats que tots
tenim com a integrants d’aquesta societat.

L’esport un punt bàsic en el foment
dels hàbits saludables entre
infants, joves i adults.
Construir un nou pavelló que cobreixi les necessitats
dels clubs pierencs. Millorar i acondicionar les
instal·lacions existents de manera que es pugui
potenciar l’esport escolar i extraescolar destinat a
infants i joves, i l’esport per als adults.

L’Ajuntament, en el seu dia a dia, ha de treballar per servir
totes les pierenques i pierencs, i s’ha d’esforçar per escoltarles i conèixer-ne les problemàtiques.
Aquesta és la manera com nosaltres entenem la vocació
de servei públic. Només així podrem actuar per atendre les
necessitats de totes les persones que viuen repartides pels
57 km quadrats amb què compta casa nostra.
Ens hi acompanyes? #piera57km
4

L’esforç de tots nosaltres ha de
revertir en la nostra Vila i ens hem
de sentir orgullosos.
Posarem en valor tot el nostre potencial
comercial, empresarial i turístic. Tots formem
part en la construcció de la Vila que volem i
ens correspon ser-ne part activa per arribar a la
Vila que ens imaginem.

L’equip de Junts per Piera treballa perquè tot el que
ens puguem imaginar es pugui fer realitat.

»» Volem que les associacions s’impliquin de manera més

“

Panoràmica de La Pineda de Can Ferrer del Coll, el Bedorc

“

directa en les decisions que pren l’Ajuntament.

»» Convidem totes les persones que viuen a Piera a seguir
l’activitat municipal, a opinar i a aportar.
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12 PROPOSTES
PER A PIERA
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5

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Una part del pressupost anual anirà destinada

Treballarem

a propostes que es plantegin per part

radiologia al CAP i augmentar les visites

d’entitats i particulars, i que siguin d’interès

d’especialistes. Millorarem l’accés al CAP amb

municipal,

transport públic. Farem de Piera un municipi

a

partir

d’un

procediment

participatiu de vot electrònic.

2

3

per

incloure

el

servei

de

cardioprotegit.

6

CONSTRUCCIÓ NOU INSTITUT

PIERA, NETA I CÍVICA

Seguirem treballant per a fer efectiva la

Incrementarem

construcció d’un nou institut. Ja aprovat

civisme i crearem un pla de xoc contra

l’estudi de la seva viabilitat, treballarem

les femtes d’animals. Incrementarem el

perquè es dugui a terme dins d’aquesta

personal assignat a la brigada de neteja.

legislatura la redacció del projecte i la

Municipalitzarem

construcció del nou institut.

d’escombraries.

7

HABITATGES TUTELATS
Iniciarem

4

ATENCIÓ SANITÀRIA

la

construcció

de

les

el

campanyes

servei

de

de

recollida

MÉS SEGURETAT

l’edifici

Incrementarem la plantilla de la Policia

d’habitatges tutelats amb lloguers socials per

Local a la ratio segons els habitants de

a la gent gran. Un projecte que a més permeti

Piera i millorarem la seguretat als barris i

oferir un servei de Centre de Dia, aprofitant

pobles. Treballarem per la construcció de la

els espais i serveis d’ús comú.

Comissaria dels Mossos d’Esquadra.

8

VIES VERDES I BLAVES
Comunicaran

entre

sí

tots

els

barris

i

IMPULS A LA SOSTENIBILITAT
Implementarem un Pla d’Acció d’Energies

pobles que conformen el nostre municipi

Sostenibles

i permetran recórrer la llera del riu Anoia.

(PAES)

en

equipaments

Impulsarem el turisme familiar al llarg de tot

empreses que instal·lin fonts d’energies

l’any i el coneixement del nostre patrimoni.

renovables.

Bonificarem

l’IBI

a

municipals
particulars

i
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PLA D’ACTUACIÓ ALS BARRIS I POBLES: ASFALTATS, CLAVAGUERAM, ESPAI PÚBLIC,
NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

Un dels objectius de Junts per Piera és una Vila amable
i pensada per a les persones que hi viuen. Mantenir un
bon entorn que ens faci gaudir del nostre poble: carrers i
places, parcs i Vies Verdes, equipaments esportius, boscos,
il·luminació, locals socials, reciclatge, civisme, seguretat i
mobilitat.
Els barris i els pobles que integren el municipi són una font
de riquesa social en forma d’entitats que creen espais de
cohesió entre les veïnes i els veïns.
Creiem que la millor manera de treballar amb aquestes
entitats, i per extensió amb les pierenques i els pierencs,
és donar una resposta seriosa a les demandes que ens
fan arribar perquè puguin continuar treballant com a eix
vertebrador social en cada un dels nuclis de població.

Pla d’actuació a barris i pobles

»» Redactarem

el Pla d’Actuació als Barris i Pobles

per definir i programar els projectes d’asfaltat i
d’instal·lació de la xarxa de clavegueram que s’han
d’executar els propers anys en diferents barris
estimant-ne els costos.

fa

a

un calendari real i realista pel que

l’elaboració

dels

projectes,

aprovacions

pressupostàries i execució d’obres.

»» El

Pla d’Actuació als Barris també contemplarà la

possible construcció d’altres instal·lacions municipals
que es reclamen.
8

Vallbonica

»» Establirem

BARRIS I POBLES

que les associacions i Ajuntament puguin informar els
veïns.

Els darrers mesos hem participat en reunions amb

»» Millorarem

la xarxa d’hidrants existents al terme

associacions de veïns de barris i pobles, en les quals ens han

municipal i de dipòsits i basses d’aigua per als equips

fet arribar les seves inquietuds i propostes. Per això:

d’extinció, i en realitzarem la corresponent senyalització.

»» Redactarem i implementarem un programa de millora

»» Realitzarem el manteniment de la vegetació en zones

pel que fa a l’enllumenat públic, establint un calendari

de torrents, pròximes a nuclis de població o vivendes

d’actuació.

aïllades, per prevenir incendis i evitar danys en cas de

»» Implementarem

un nou servei de videovigilància als

accessos de barris i pobles, sistema que permetrà
millores pel que fa a la seguretat, reforçant la tasca de
la Policia Local.

»» Crearem

una Brigada de Serveis dedicada a

pluges torrencials.

»» Descentralitzarem

les activitats lúdiques i culturals a

favor dels barris i pobles.

»» Arranjarem les carreteres d’accés als barris i pobles.
barris i

pobles, reforçant, tant a nivell tècnic com humà, el servei
de neteja, jardineria i manteniment, per a un espai
públic més agradable i acollidor.

una línia de subvencions per al buidat de

foses sèptiques.

»» El regidor de Barris i Pobles tindrà un calendari fix de
despatx a cada un dels locals socials.

Bosc de l’Àliga

»» Implementarem punts d’informació per als barris per tal

»» Establirem
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MÉS EQUIPAMENTS ESPORTIUS: CONSTRUCCIÓ D’UN NOU PAVELLÓ, PISCINA
D’ESTIU I MILLORES EN ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ACTUALS

Esportivament, Piera bull. Una multitud de clubs, sobretot
d’esport base, alguns d’ells amb trajectòries dilatades i

Pla d’actuació equipaments esportius

notables èxits assolits, se sumen a la proliferació d’una

»» Construirem una zona esportiva nova al barri de Sant

nova fornada de curses que fan que la vila estigui abraçant

Jordi, entre Can Claramunt, Can Bou i Can Bonastre,

l’esport amb molt entusiasme.

amb un nou pavelló.

Alguns dels clubs compten amb una llarga història al
damunt; d’altres, de creació més recent, també es projecten
al futur amb ganes. En general, des del futbol, la natació
o l’hoquei, passant pel patinatge, el trial -amb l’orgull dels
èxits del Toni Bou-, el futbol sala, l’atletisme, el bàsquet, el
tennis, el pàdel o la petanca, han contribuït d’una manera
excel·lent a portar el nom de Piera arreu del país i a
promocionar un bon nombre d’esportistes de nivell.
Aquest important bagatge de clubs esportius, sumat a la

»» Rehabilitarem i condicionarem les instal·lacions del
Camp Municipal d’Esports.

»» Construirem

una piscina d’estiu, ja que l’actual es

veu limitada durant el període estival.

»» Planificarem

la

cobertura

de

pistes

i

nous

equipaments a barris i pobles

»» Crearem un nou skate park al polígon.

consolidació i proliferació de curses, com la bedorquina
Cursa dels Covards -ben concorreguda-, o la Buti -la
referència de les curses de muntanya de l’entorn,
promoguda pels Amics de la BTT, també amb la seva versió
per a nens-, són exemple de l’augment de la sensibilitat per
l’esport i la salut i el respecte al nostre entorn privilegiat.

gràcies a la gestió dels diferents clubs, associacions i entitats
esportives. Per tant, és el deure de l’Ajuntament facilitar
l’accés a l’esport amb les millors condicions possibles.
L’esport és i serà una eina d’integració, inclusió i cohesió
social, a partir de la qual farem partícips d’aquesta pràctica
tots els pierencs i pierenques, amb independència de l’edat,
l’origen o la condició.
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Camp Municipal d’Esports

Més de 2790 esportistes han pogut fer el que més els agrada

CONSTRUCCIÓ D’UN NOU PAVELLÓ
»» La construcció d’un segon Pavelló Municipal
a la zona del barri de Sant Jordi és el nostre
compromís per poder dotar Piera de les
instal·lacions necessàries per a la pràctica
de l’esport

»» El

nou Pavelló ha de facilitar als diferents

clubs i entitats esportives la seva tasca
d’iniciació, formació, competició, recreació
i manteniment.

»» Una segona pista permetrà racionalitzar els
horaris i l’ús de les instal·lacions esportives,
de manera que els clubs es podran dedicar
a treballar únicament la promoció de
l’esport entre els nens, els joves, els adults, i
* Aquest planell és orientatiu a efectes del programa. En tot
cas caldrà redactar el projecte en el seu moment.

també la gent gran.

NOVA PISCINA D’ESTIU
»» La

construcció d’una piscina d’estiu permetrà augmentar

l’oferta lúdica estiuenca i a la vegada complir amb la demanda
creixent d’espais on poder realitzar aquestes activitats.

»» La nova piscina, a la zona del Parc Isaac Berroya, permetrà un
millor ús dels espais entre l’oferta lúdica estiuenca i l’activitat
dels clubs, que mantenen la seva tasca durant els mesos d’estiu.

»» Mantenir

l’oferta de cursos de natació i augmentar l’oferta

de casals d’estiu aquàtics, és el nostre objectiu per contribuir
* Aquest planell és orientatiu a efectes del programa. En tot
cas caldrà redactar el projecte en el seu moment.

a promoure hàbits saludables i de convivència entre infants i
joves durant els mesos d’estiu.
11
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CENTRE CULTURAL SANAHUJA I NOU ESPAI D’OCI: NOVA BIBLIOTECA, ESPAI JOVE,
CENTRE CÍVIC, AUDITORI I PLACES D’APARCAMENT

Antigament, la Nau de Cal Sanahuja era un gran complex

Nous equipaments

tèxtil. On fa anys s’havien teixit mocadors, l’equip de
Junts per Piera vol què en un futur es teixeixi cultura, oci i
associacionisme.
Piera és una vila que necessita espais per créixer, una vila
dinàmica i amb moltes associacions. Tots els agents de
la vila necessiten tenir un espai per dinamitzar la vida
sociocultural i l’Ajuntament ha de donar el màxim suport
a

totes aquelles persones que hi volen portar a terme

»» Construirem la nova Biblioteca de Piera a la planta
baixa del nou Centre Cultural Sanahuja.

»» Construirem

el nou Centre Cívic i l’Espai Jove a la

segona planta del nou Centre Cultural Sanahuja.

»» Construirem dues plantes d’aparcament subterrani
dins al nucli urbà.

activitats en benefici de la comunitat.

»» Crearem un nou Auditori Municipal.

Per aquest motiu hem planificat un nou equipament

»» Habilitarem

municipal, molt necessari a la nostra vila, per renovar l’antiga
fàbrica de Cal Sanahuja. El nou Centre Cultural Sanahuja
aglutinarà una nova Biblioteca, un Auditori i l’espai tant per

una nau al polígon industrial per a

events lúdico festius, amb bucs d’assaig per a grups
i entitats.

a les associacions i entitats, com per a l’espai jove.
Tanmateix, en aquest nou espai, proposem crear dues
plantes soterrades per poder disposar del pàrquing tan
necessari per a l’eix comercial de Piera com per als futur
centre cultural. D’aquesta manera, passaríem de tenir 45
places o aprop de 200.
Paral·lelament traslladarem les activitats lúdico festives
de Piera. Un espai que evitarà, així, sorolls i molèsties als
veins.
Es tracta d’un projecte que donarà un nou impuls, als prop
de 2.000m² dins al nucli urbà. És un projecte indispensable
si volem que Piera continuï teixint la seva cohesió social

12

Biblioteca de Piera

que s’hi organitzen actualment a un nou espai al Polígon

“

“

Més de 3900 persones van gaudir de la
Biblioteca el 2018 i prop de 30 entitats podrien
gaudir un nou centre cívic i espai jove

* Aquests planells són orientatius a efectes del programa.
En tot cas caldrà redactar el projecte en el seu moment.
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PLA ESTRATÈGIC PER AL COMERÇ: AJUDES AL COMERÇ, MILLORES A L’EIX
COMERCIAL, FIRES I PROMOCIÓ DEL PRODUCTE LOCAL

Pla Estratègic per al Comerç és un projecte centrat

essencialment en ajudar el comerç local a encarar els nous
reptes que li planteja una realitat complexa i en continua
transformació.
La iniciativa vol establir les línies estratègiques per definir
un comerç urbà competitiu, amb la qualitat com a tret
amb representants del sector comercial de la Vila.
El Pla ha de marcar clarament el full de ruta a seguir, i ha de
concretar el model de funcionament i desenvolupament
comercial del municipi.

Pla estratègic de comerç

»» Afavorir la continuïtat urbanística en l’eix comercial
per consolidar una imatge de municipi atractiu,
agradable i còmode per a la mobilitat del vianant.

»» Millorar la qualitat i el valor percebut de l’oferta dels
comerços del municipi per atraure a residents de
totes les edats.

»» Incrementar

l’atractiu de l’oferta comercial i de

la restauració, especialment per als

no residents

(persones treballadores i turistes).

»» Incrementar la solidesa dels negocis.
»» Augmentar la implicació del sector i la seva capacitat
de concertació i col·laboració.
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Visita de TV3 i Carme Ruscalleda per promocionar el préssec Fordal de la Fortesa

definitori. Aquests eixos d’actuació s’hauran de consensuar

“

Tenir un comerç fort i empreses al municipi és
sinònim de cohesió social i riquesa

»» Incrementarem

les ajudes i subvencions per a nous

del Polígon de Piera

»» Més

“

Zona comercial

autònoms i per a la contractació de treballadors

inversió pública en espai industrial per facilitar

l’accés a les empreses de nova creació o la reubicació de
les existents.

15

JUNTS PER
LA DEMOCRÀCIA
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ADMINISTRACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
»» Gestionarem

els

recursos

públics

amb

rigor

i

»» Crearem

el vilatà pugui plantejar propostes que després seran

i pierenques sense prometre allò que no podem complir.

votades a través d’enquesta electrònica.

»» Seguirem

millorant

l’Oficina

d’Atenció

al

Vilatà,

»» Treballarem

simplificant i agilitzant els tràmits administratius.

»» Crearem

per una Administració electrònica més

eficaç.

l’Ordenança de Transparència, en la qual

»» Elaborarem un Pla d’Inversions de la Legislatura a quatre

s’estableix de manera clara tot allò que fa referència a

anys, identificant cada projecte, la seva necessitat, la seva

la publicitat activa de la documentació en possessió de

funció, localització i calendari.

l’Administració i el dret d’accés a la mateixa per part dels
vilatans.

»» Crearem una bústia electrònica anònima de denúncia
on els veïns puguin expressar inquietuds i mancances.

uns pressupostos participatius: una part de

les inversions anuals municipals han de poder ser

»» Continuarem

consultades a la ciutadania a través d’un procés
participatiu.

»» Treballarem

treballant en el Consell d’Infants i Joves

com a òrgan de participació.

»» Promourem consells de participació ciutadana sectorials.
per una major promoció dels processos

participatius en aquells projectes que afectin en bona

»» Continuarem amb la política de pagaments a proveïdors
a 30 dies.

mesura el teixit associatiu o cultural de la Vila.

“

Les administracions hem de ser, dia a dia, més
sensibles a la capacitat de la ciutadania per a dir
la seva i per a intervenir de manera directa en les
decisions que prenem.

“

»» Farem

Façana Ajuntament de Piera

una bústia electrònica de suggeriments on

transparència amb el màxim esforç al servei dels pierencs
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SEGURETAT

»» Avastirem

l’ADF i Bombers per tal de garantir les seves funcions.

»» Ampliarem el nombre de policies a la ratio adequada
segons

la

del material necessari i donarem suport a

població

de

Piera

per

poder

vetllar

correctament per la seguretat de la Vila i la dotarem de

»» Crearem

el servei de Grua municipal i habilitarem un

dipòsit.

material adequat.

»» Implementarem la videovigilància als barris i pobles per
tal d’augmentar la seguretat de les persones i béns.

»» Eliminarem

les bandes sonores per bandes asfaltades

més amples.

»» Col·laborarem en la creació de la Protecció Civil de Piera
i la dotarem econòmicament.

»» Impulsarem la construcció de la comissaria de Mossos
»» Treballarem

Policia Local

d’Esquadra que presti servei a l’Anoia Sud des de Piera.
per fer possible una cooperació entre la

policia municipal i les diferents escoles i instituts de la
Vila.

IGUALTAT

l’associacionisme de dones i la seva participació en
diversos àmbits.

»» Treballarem activament per la prevenció de situacions
de violència de gènere amb tallers formatius i de
sensibilització a escoles i instituts.

»» Afavorirem

la

presència

de

noms

de

dones

representatives, tant al nomenclàtor pierenc dels carrers
i places, com als polígons, parcs o espais de nova creació.

»» Destinarem

un espai per a l’Associació de Dones on

poder desenvolupar les seves activitats, promocionant
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»» Fomentarem la formació d’igualtat de gènere a tots els
vilatans.

»» Promourem

accions

d’informació,

sensibilització,

acompanyament i impuls de les polítiques o iniciatives
vinculades a la igualtat d’oportunitats amb les entitats
que col·laboren en aquest àmbit.

COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

»» Implementarem punts d’informació per als barris per tal
que les associacions i Ajuntament puguin informar els

»» Potenciarem les Xarxes Socials d’Informació municipal,
com per exemple el butlletí setmanal online.

vilatans.

»» Vetllarem pel mantenimemt de la infraestructura tècnica

»» Plantejarem nous canals de comunicació municipals i la

de Ràdio i Televisió de Piera així com la col·laboració dels
seus voluntaris.

millora dels existents.

»» Continuarem

implementant el desplegament de la

»» Implementarem

xarxa Wifi i fibra òptica als barris.

»» Crearem

pàgines web temàtiques per informar més

»» Continuarem

col·laborant amb Piera Televisió i Ràdio

Piera.

i millor sobre els recursos a l’abast dels pierencs i del
turisme que ens visiti.

el portal de la transparència de

l’Ajuntament.

»» Continuarem amb la modernitització dels equipaments

»» Proporcionarem guies simplificades de les Ordenances

informàtics i la gestió electrònica de l’Ajuntament.

“

“

Pantalla informativa al carrer Piereta

municipals en vigor a la ciutadania i empreses.

Una societat de gent ben informada és una societat
crítica i molt més madura
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JUNTS PER
LA PROSPERITAT

juntsperpiera.cat

COMERÇ

EMPRESA

»» Impulsarem el comerç a partir de l’elaboració

d’un Pla

»» Crearem programes de formació específics i promourem

Estratègic de Comerç amb l’objectiu de poder adaptar

la contractació per a aturats de llarga durada i/o majors

el comerç de Piera als canvis de l’entorn i posar en valor

de 45 anys, a partir d’acords i convenis amb les empreses.

l’activitat comercial d’acord amb les necessitats i desitjos
dels seus actuals i potencials clients.

»» Empararem des de l’Ajuntament la creació d’una bossa
de locals comercials buits

»» Promourem

el comerç de l’eix comercial fent per a

vianants el Carrer Piereta en caps de setmana i nits
d’estiu.

»» Reforçarem la figura del vigilant de la zona blava per tal
de millorar l’aparcament al centre de la vila.

»» Facilitarem

»» Incrementarem

les ajudes i subvencions per a nous

autònoms i per a la contractació de treballadors.

»» Habilitarem
autònoms

un tècnic per tal de facilitar als vilatans,
i

entitats,

els

tràmits

per

demanar

subvencions i potenciarem els serveis d’assessorament i
acompanyament als emprenedors i les empreses.

»» Farem

inversió pública en espai industrial per facilitar

l’accés a les empreses de nova creació o la reubicació de
les existents.

als productors locals punts de venda

»» Col·laborarem i treballarem amb les activament amb les

permanent, els dies de mercat, i incentivarem el

entitats representatives de l’activitat econòmica de Piera

producte de proximitat Km 0 i directe del productor.

i la comarca.

»» Dotarem d’una subvenció als comerços per adaptar-ne
les entrades dels que tenen accessos amb dificultats de
mobilitat.

»» Col·laborarem amb el Consell Comarcal de l’Anoia en les
campanyes de promoció comercial i producte local.

»» Continuarem

potenciant les fires ja reconegudes com

el PieraDegusta, la Fira del Sant Crist, la Fira de Nadal,
la Festa de la Rosta, el Mercat de la Fruita Dolça, i en
crearem de noves per tal de poder gaudir d’un calendari
permanent de fires a Piera que promocionin el producte
pierenc.

Festival PieraDegusta

»» Reeditarem la Guia Comercial de Piera.
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FOMENT DE L’OCUPACIÓ

»» Dotarem de recursos per orientar els joves en la recerca

»» Donarem

»» Continuarem treballant i reforçant les relacions entre el

de la seva primera feina i entrada al món laboral.

continuïtat a les bonificacions per a noves

contractacions i als nous autònoms.

»» Reservarem

places

a

Servei d’Ocupació i les empreses locals.

l’Administració

municipal

destinades a gent amb discapacitat.

els plans d’ocupació i poder reincorporar al mercat
laboral els aturats de llarga durada.

d’Acció per l’Energia Sostenible de Piera (PAES).
per la localització i senyalització d’antics

pous de vinyes al terme municipal en col·laboració amb
l’ADF de Piera.
punts de recàrrega públics de cotxes

elèctrics en diferents zones de la vila.

»» Bonificarem

l’IBI a aquelles vivendes i empreses que

esglaonadament,

les

bombetes

tradicionals de sodi per les de LED.

»» Reorganitzarem

els punts de recollida i contenidors

per tal de garantir un alt percentatge en el reciclatge i
minimització de residus.

»» Seguirem treballant per la implementació del servei de
recollida de voluminosos amb saques als barris.
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als

aturats

i

laboral.

»» Crearem

un viver d’empreses al Centre de Formació i

»» Crearem un Pla de xoc contra les femtes d’animals de
companyia realitzant un control de les femtes d’animals
a la via pública, sancionant-ne les accions incorrectes.

»» Controlarem

i sancionarem aquelles mascotes que no

estiguin censades amb xip.

»» Crearem

zones d’esbarjo especials per a animals als

diferents parcs i jardins de la vila, acondicionats per als
orins i les femtes.

instal·lin panells solars.

»» Substituirem,

per

»» Recuperarem i ampliarem la deixalleria mòbil als barris.

la nova Llei Energètica, elaborant el Pla

»» Instal·larem

formativa

Promoció Econòmica de La Nau.

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
»» Treballarem

l’oferta

treballadors per tal d’augmentar garantir l’èxit al mercat

»» Continuarem cooperant amb les empreses per impulsar

»» Aplicarem

»» Potenciarem

»» Iniciarem polítiques d’esterilització de colònies de gats.
»» Renovarem

el parc d’automòbils de l’Ajuntament per

automòbils elèctrics.

»» Continuarem amb el Pla de Sanejament i Depuradores
als diferents barris de Piera.

»» Estudiarem

la viabilitat de municipalitzar el servei

d’abastament d’aigua per a consum de l’empresa
Anaigua abans no acabi la concessió.

Can Bou
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URBANISME I MOBILITAT
»» Presionarem

a les administracions competents per al

desdoblament de la B-224 i el segon tram de la variant
nord de Piera.

»» Ampliarem

amb la línia de subvencions per la

rehabilitació de façanes del casc antic de Piera
emmarcada dins el Pla d’Actuacions de la Llei de Barris.

»» Continuarem amb el Pla de Parcs, amb el nou parc de
les families al Sanahuja, i nous parcs als barris i pobles.

les voreres en tots els carrers on sigui

possible i eliminarem les barreres arquitectòniques que
impedeixen la correcta mobilitat.

»» Crearem

»» Continuarem

»» Donaren continuiat a la 2a fase de les obres del polígon,
amb la construcció d’una rotonda a la carretera de Ca
N’Aguilera i una vorera sota el pont FGC.

la taula de mobilitat per tal de millorar la

mobilitat dels vianants i persones amb mobilitat reduïda
en l’eix comercial.

»» Estudiarem

millores amb els horaris dels busos i els

enllaços amb altres serveis de transport.

»» Demanarem

que els bitllets integrats de transport a

Igualada siguin considerats com Zona 1.

»» Implementarem preus reduïts al bus per a joves i jubilats.

anella verda que connecti respectuosament el nucli
amb els diferents barris i pobles que conformen els 57
km2 del terme municipal. Acabarem la via verda que
va del gall mullat fins el barri dels gats i redactarem la
futura via verda Piera-Bedorc per connectar Via Blava

»» Treballarem per un servei de taxi a la carta que millori la
comunicació dels diversos nuclis de Piera.

»» Crearem 200 noves places d’aparcament al nucli.
»» Millorarem la il·luminació de carrers i parcs.
»» Crearem

una línia de subvencions per adaptar les

entrades dels comerços amb dificultats de mobilitat.
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Camí Romeu - Via Verda de Piera a Can Bonastre

»» Crearem un circuit per gaudir de l’entorn natural: una

ENTORN NATURAL

TURISME

»» Proposarem “Les Flandes” com a Monument Natural a la

»» Impulsarem un turisme familiar al llarg de tot l’any, que

Generalitat per a la seva òptima preservació i divulgació

combini l’oci amb l’entorn natural, les festes, el patrimoni,

de la seva geomorfologia singular.

el comerç i els negocis de la vila.

»» Identificarem,

inventariarem i restaurarem les fonts

del terme municipal i dels paratges naturals per poder
posteriorment crear una xarxa de rutes per a la divulgació
del Patrimoni Natural i Històric de Piera.

»» Finalitzarem

el projecte de les Vies Verdes per a la

connexió de tots els barris i pobles del municipi a través
de camins.

»» Continuarem treballant perquè els propietaris dels solars
de la Vila els mantinguin nets.

»» Dotarem els parcs de la Vila i barris amb més serveis o els
renovarem d’acord a la normativa vigent.

»» Crearem la web visitapiera.cat per a la promoció turística
i comercial de Piera.

»» Impulsarem

el festival PieraDegusta, per tal que

esdevingui un referent gastronòmic dels productes
pierencs a la comarca.

»» Ubicarem un punt d’informació turística de Piera.
»» Reubicarem el Mercat de la Fruita Dolça a La Fortesa.
»» Crearem

rutes de senderisme, posant en valor el

patrimoni històric i natural més rellevant del terme
municipal.

»» Continuarem

treballant per realitzar els projectes de

Vies Verdes per connectar els barris i pobles, i el de les
Vies Blaves, que connecten tota la llera del riu Anoia fins
al Llobregat.

»» Crearem un Pla Turístic de Piera on posarem en valor
espais emblemàtics (Les Flandes, Casa Sastre, …) i
incorporarem

la

senyalètica

(senyals

hi

informatives

Santa Creu de Creixà

Les Flandes

d’espais amb atractiu turístic)
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JUNTS PER
LA COHESIÓ SOCIAL

juntsperpiera.cat

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
»» Farem

realitat el nou Institut-Escola, on l’escola Les

Flandes i l’Institut Salvador Claramunt quedaran units
oferint als alumnes la possibilitat de realitzar tota l’etapa

escolar mitjançant cursos i xerrades (Escola de Pares).

»» Mantindrem els Programes de Formació i Inclusió (PFI)
per donar sortida acadèmica als joves que no acrediten
l’ESO.

d’educació obligatòria dins el mateix centre.

»» Ampliarem

els estudis de Cicle Mitjà i Cicle Superior

a l’INS Guinovarda per als estudiants de Piera i de les
poblacions veïnes.

»» Augmentarem

les beques escolars a estudis de nivell

mitjà i superior i universitari i de l’escola bressol.

»» Potenciarem el paper de les AMPES i els hi continuarem
donant suport.

»» Apostarem

per l’Aula Municipal de Música i l’ Escola

de Teatre, perquè creiem en el talent interpretatiu i la
formació musical de totes les persones.

»» Continuarem

amb el desplegament del Pla Educatiu

d’Entorn de Piera per a fomentar la cohesió social i l’èxit
educatiu del nostre alumnat.

els tallers d’estudi assistit i l’oferirem als

barris amb més població per ajudar l’alumnat amb
dificultats d’aprenentatge o que necessiti un reforç en
els estudis.

»» Potenciarem

la formació en mediació i coeducació

dins dels centres escolars, com a eina per resoldre els
conflictes entre l’alumnat.

»» Oferirem

cursos per fomentar la llengua i cultura

catalanes entre joves i adults nouvinguts.

Pati de l’escola Creixà a Can Canals

»» Mantindrem

»» Oferirem suport i formació a les famílies amb fills en edat
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SALUT
»» Continuarem

»» Farem possible la programació de visites d’especialistes
al CAP (reumatologia, cardiologia, digestòleg,...)
la instal·lació d’aparells desfibril·ladors

autònoms als barris i pobles (locals socials), i punts
estratègics del nucli amb la seva corresponent formació.

»» Treballarem per incloure el Servei de Radiologia al CAP
de Piera.

»» Continuarem la promoció d’hàbits de salut en infants i
joves a través del Pla Salut Escola i Comunitat, juntament
amb el CAP i amb la col·laboració del Departament

grup de dol per a la mort.

»» Millorarem de l’accessibilitat al CAP a través del transport
públic.

»» Garantirem

un servei d’emergències mèdiques de

qualitat amb ambulàncies i helicòpter amb servei
nocturn.

»» Vetllarem per donar el servei d’atenció domiciliària o de
proximitat a tot el municipi.

Centre d’Atenció Primària de Piera

d’Ensenyament.

»» Incentivarem la creació d’un
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POLÍTIQUES SOCIALS

»» Recuperarem el centre cívic com a centre per a la inclusió

»» Continuarem amb el suport a l’atenció domiciliària de

»» Impulsarem el SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa)

la gent gran.

i col·laboració entre entitats fomentant-hi activitats.

com a recurs d’atenció diürna a Piera per poder donar

»» Implementarem l’ordenança de pisos buits per a grans

resposta a les necessitats dels infants i les seves famílies.

tenedors i portarem a terme una política activa per a

»» Reubicarem el Departament de Benestar Social a l’edifici

posar al mercat de lloguer social pisos i cases buides.

»» Recolzarem

de forma activa el Rebost d’Aliments, de

roba i de recollida de joguines, per cobrir les necessitats
més bàsiques de les famílies pierenques.

»» Reobrirem l’Esplai Infantil inclusiu tancant conveni amb
una entitat del tercer sector.

de l’antic CAP.

»» Potenciarem

la figura de l’agent cívic de carrer per a

treballar amb els joves.

»» Continuarem

col·laborant amb tots els agents de la

Taula del Tercer Sector de Piera.

»» Reforçarem el programa d’ajudes a persones i famílies
en risc d’exclusió social amb una atenció integral, i
dedicarem esforços i recursos per a evitar les situacions
de pobresa energètica.

»» Mantindrem

convenis amb les diferents entitats que

treballen per a la inclusió social (tercer sector) al nucli i
barris de Piera.

»» Finalitzarem el projecte de 12 pisos tutelats per a la gent
gran i joves en risc d’exclusió social, i hi ubicarem el
Centre de Dia.

acords amb els menjadors escolars.

»» Establirem nous canals de comunicació per a fer arribar
a les persones i famílies els serveis oferts des de Benestar
Social.

»» Crearem nous ajuts a gent gran i persones amb dificultats
de mobilitat per adaptar els seus habitatges.

Centre de Serveis la Bòbila

»» Treballarem per evitar la malnutrició infantil arribant a
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PERSONES GRANS
»» Finalitzarem la creació dels pisos tutelats amb lloguers
socials i hi traslladarem el Centre de Dia.

»» Potenciarem la pràctica de l’esport entre la gent gran.
»» Potenciarem

l’Associació de la Gent Gran com a eix

vertebrador d’aquest col·lectiu i continuarem amb
l’organització de la Setmana de la Gent Gran.

»» Millorarem el Casal de la Gent Gran amb nous espais.
»» Realitzarem diversos tallers sobre la prevenció d’abusos
»» Habilitarem

Casal de Piera

econòmics a la gent gran i altres cursos de formació.
un espai per a horts urbans ecològics

destinats a l’autoconsum per a persones jubilades.

»» Continuarem amb les trobades intergeneracionals entre
centres educatius, centres residencials i gent gran.

JOVES

»» Crearem el Casal Municipal Inclusiu per a infants i joves
els dissabtes per tal de garantir que cap infant es quedi

»» Destinarem un espai per al jovent dins del nou Centre
Cultural Sanahuja i crearem la figura del tècnic de
joventut.

»» Potenciarem

l’esperit emprenedor entre els joves

»» Celebrarem un cop a l’any un Ple de Joventut.
el Consell de Joves com a òrgan de

participació en les activitats del poble.

»» Habilitarem la plaça de tècnic de joventut.
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»» Crearem

un nou espai per a esdeveniments lúdico-

festius al Polígon de Piera amb espai per a concerts i

mitjançant ajudes i subvencions.

»» Dinamitzarem

sense poder gaudir d’activitats lúdiques.

espectacles de gran format, i espais d’assaig per a grups
i entitats de Piera.

»» Donarem

impuls a la promoció i formació de grups

musicals o de teatre.

»» Continuarem

treballant amb les entitats juvenils en

l’organització d’esdeveniments festius i culturals.

ESPORTS

CULTURA

»» Millorarem i/o crearem espais esportius nous (Nova zona

»» Crearem

esportiva de Sant Jordi).

»» Augmentarem el nombre d’escolars que practiquen un

»» Destinarem un espai propi dins el nou Centre Cultural

esport a través de les associacions esportives.

»» Adaptarem

Sanahuja per a les diferents entitats de la Vila.

la tipologia d’abonaments a la piscina

»» Iniciarem el Consell de Cultura, un espai participatiu on

municipal segons les necessitats de cada usuari, tenint

les entitats es puguin reunir de forma regular i puguem

en compte famílies monoparentals, nombroses i usuaris

treballar per a la millora de l’oferta cultural del municipi.

amb necessitats especials.

»» Continuarem

potenciant

»» Descentralitzarem
i

consolidant

les

curses

populars perquè fomenten la cultura de l’esforç i de
l’esport.

»» Fomentarem la participació de les escoles de la Vila en
les lligues escolars de la Comarca.

»» Donarem difusió i rellevància institucional als assoliments
més importants dels clubs i esportistes del municipi.
Impulsarem nous programes per a integrar les persones
amb discapacitat a la pràctica de l’esport.

l’oferta cultural fent arribar les

activitats als barris i pobles.

»» Buscarem noves fórmules per portar sales d’estudi i la
biblioteca a diferents barris segons la seva població.

»» Col·laborarem amb les entitats veïnals per a l’organització
d’esdeveniments culturals i festius als barris.

»» Promourem una programació de cinema i teatral estable
per a tots els públics al Teatre Foment.

»»

Continuarem organitzant exposicions d’artistes pierencs
i de la comarca.

»» Seguirem

amb la política d’ajuts a les activitats

organitzades per entitats pierenques, incrementant-los
en la mesura del possible.

Biblioteca de Piera

»»

el Centre Cultural Sanahuja amb una nova

Biblioteca, un Auditori, un Centre Cívic i un Espai Jove.

»» Continuarem

apostant per les activitats organitzades

per la Biblioteca (cicles de debat, tallers i iniciatives
culturals) i amb l’ampliació dels horaris dins del període
d’exàmens.
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CONEIX EL
NOSTRE EQUIP

juntsperpiera.cat

SOM AL SERVEI DE PIERA
Us presentem el nostre equip. Un equip de persones
disposades a portar un canvi en positiu a Piera, a pilotar la
planificació de futur que necessita la nostra vila. Un equip
transversal, honest, preparat, eficaç i entregat al servei de
Piera.

»» Un equip honest que aporta la confiança que generen
les persones conegudes, les persones treballadores, les
persones que saben escoltar i ajudar.

»» Un equip preparat que combina l’experiència dels qui ja
estan a l’Ajuntament i tenen responsabilitats públiques,
amb la dels professionals i dels grans emprenedors.

»» Un

equip eficaç, de gent acostumada a arromangar-

se i pencar de valent per a assolir els objectius que es
proposen, que sap què és l’eficàcia i sap com aconseguirla en tot el que fa.

»» Un equip entregat, amb la implicació de gent que prové
de la societat civil, dels qui treballen per la cultura, per
l’esport i per l’escola, de la gent que entrega temps i
esforços pel bé comú.
En definitiva, un equip de persones disposades a treballar
molt dur per Piera, que creuen que la nostra vila té moltes
oportunitats i que cal que les aprofitem més i millor. Un
equip de persones que s’il·lusiona amb Piera i vol que sigui
la millor vila per a viure i per a créixer.
Comptem amb tu per tirar endavant totes les propostes
d’aquest programa. Fem-ho Junts!
#piera57km
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Josep Llopart Gardela

Anna Pallerols Ferrer

Josep Maria Rosell Bruna

Jordi Pau i Cardús

Míriam Carreras
Moragrega

Isaac Mateos Rodríguez

Jenifer Nuñez Rubia

Francesc Collado Ruiz

Albert Solà López

Àngels Planella Nuñez

Sergi Romera Clausell

Míriam Amine Bel-Akhal

Francesc Gimeno López

Chari Rechi Caparrós

Xavier Andreu Almenara

Martina Romero Obono
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Luky Albert Cases

Julían López Giraldo

Lola Casanovas Pla

Josep Bosch Castelló

Núria Gracia Calvo

Esteban Medina Manrique

Assumpció Muntane
Rovira

Xavier Llongueras Parera

?
Marina Sáez Sánchez

Joan Farrés Prat

Jaume Guixà Soteras

T’hi sumes?

L’EQUIP DE JUNTS PER PIERA
Tens dubtes, aportacions o inquietuds?
Fes-nos arribar el teu missatge o la teva nota de veu per Whatsapp.

689 413 215
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juntsperpiera.cat

AGENDA DE CAMPANYA
Acte inici de campanya

Visites a barris i pobles

Acte final de campanya

Esmorzar popular
Lloc: Parc Montmar
Data i hora: 11 de maig, 10.30h

Reunions amb veïnes i veïns
Lloc: Locals socials
Data i hora: caps de setmana 11-12
i 17-19 de maig, hores a concretar

Sopar popular
Actuació musical de Saidax
i Nose Beatbox
Lloc: Plaça del Peix
Data i hora: 24 de maig, 19.30h

Intervindran:
- Josep Llopart, candidat
- Eduard Pujol, portaveu adjunt al
Parlament de Catalunya per JxCat
- Membres de la candidatura

Xerrada ocupes i Llei Habitatge
Lloc: Auditori Foment
Data i hora: 17 de maig, 19.30h

Intervindran:
- Josep Llopart, candidat
- Membres de la candidatura

